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Sklep BHP z odzieżą ochroną i roboczą - CONSORTE
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Consorte to duży wybór wytrzymałej odzieży roboczej dobrej jakości. Nasze ubrania robocze zapewniają
wygodną i bezpieczną pracę pracownikom różnych branż, przy zróżnicowanych warunkach pogodowych,
narażeniu na niebezpieczne i szkodliwe czynniki oraz na różnych wysokościach. Posiadamy w sprzedaży
również odzież roboczą damską. W naszym starannie dobranym asortymencie odzieży roboczej znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz w pracy. Ubierzemy Cię od stóp do głów począwszy od butów ochronnych,
przez wytrzymałe spodnie robocze z wieloma kieszeniami, wygodne koszulki, koszule i bluzy po różne
akcesoria ochronne, takie jak: rękawice robocze (w tym wampirki), kaski, okulary ochronne i wiele innych.
W swojej ofercie posiadamy również środki ochrony indywidualnej. Maja one za zadanie ochronić
pracownika przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników w
środowisku pracy. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się wszelkie środki noszone lub trzymane przez
pracownika, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego!
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